Beleidsplan Stichting FARE Almere
1. Algemeen
2016 wordt het derde volledige jaar voor de Stichting FARE Almere. Ook in 2016 ontvangt de Stichting
geen enkele subsidie en zijn wij afhankelijk van particuliere donaties en donaties van bedrijven. Met
ingang van de oprichting, op 27 september 2013, hebben we de ANBI status toegekend gekregen.
Het doel van de Stichting is om de verborgen armoede binnen de stadsgrenzen van Almere te
bestrijden in de meeste brede zin van het woord. Hiervoor heeft de Stichting een aantal activiteiten als
basiswerkzaamheden benoemd en gedurende het jaar zullen er ook andere activiteiten plaats gaan
vinden.
1.1. Financiën
Zoals reeds aangegeven zal de Stichting ook in 2016 geen subsidie ontvangen voor de activiteiten.
Ruim 95% van de financiële middelen komen ten goede van onze cliënten. Het bestuur van de
Stichting bestaat uit drie personen en alle drie ontvangen geen salaris of vergoeding voor de
werkzaamheden die zij verrichten.
De vaste kern vrijwilligers ontvangen ook geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Gemaakte
kosten in het belang van de Stichting worden wel vergoed. Een daadwerkelijke begroting is voor het
eerste volledige jaar lastig te produceren, aangezien we volledig afhankelijk zijn van particuliere
donaties en financiële steun van bedrijven en particuliere acties.
1.2. Cliënten
Het algemene beeld dat men heeft van de mensen die hulp nodig hebben is soms duidelijk te lezen, te
zien of te horen. Het zijn mensen met torenhoge schulden, opgebouwd door roekeloos leengedrag.
Mensen die niet werken en een uitkering krijgen. Uiteraard ook laag opgeleid en mensen met een
mooie flatscreen in de woonkamer, terwijl de kinderen er onder lijden.
Vaak is de werkelijkheid anders. Als wij naar onze cliënten kijken, is er maar een klein deel die
problematische schulden heeft. Schulden die gemaakt zijn om zo lang mogelijk ‘normaal’ te kunnen
blijven leven. Een deel van onze cliënten heeft een betaalde baan en een (middel) hoge opleiding.
Een mooie flatscreen is niet noodzakelijk, maar wel vaak de enige overgebleven luxe. Vakanties,
merkkleding, nieuwe kleding, schoolreisjes en sporten zijn allang uit de uitgaven geschrapt.
Er zijn voorbeelden genoeg te noemen in de dagelijkse praktijk: een alleenstaande moeder die in
geldproblemen komt, doordat haar ex-man weigert de alimentatie te betalen; een zelfstandig
ondernemer die goed opgeleid is en die zijn zaak onderuit ziet gaan, terwijl hij zijn schuldeisers nog
duizenden euro’s moet terugbetalen; een ontslagen werknemer die te lang op een uitkering moet
wachten en zijn spaargeld heeft verbruikt om deze periode te overbruggen; een oudere met een
AOW-uitkering die de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen; een chronisch zieke die niet meer kan
werken en een deel van de eigen medische kosten zelf moet betalen.
Deze personen komen vaak terecht in een vicieuze armoedecirkel: te weinig geld,
gezondheidsproblemen door eenzijdige en/of slechte voeding, een toenemend sociaal isolement, de
kop in het zand steken voor de problemen die er zijn, verleid worden tot het afsluiten van ‘goedkope’
leningen… De problemen blijven zich geleidelijk opstapelen, totdat ze geen enkele uitweg meer
vinden. Stichting FARE Almere helpt deze mensen met het oplossen van de problemen. Wij sturen ze
door naar Maatschappelijk Werk, als ze de schulden niet meer zelfstandig kunnen aflossen sturen wij
ze door naar organisaties die de expertise in huis hebben om zo’n cliënt te helpen met bijvoorbeeld
bewindvoering.

Daarnaast ontvangen onze cliënten iedere twee weken een voedselpakket, zodat er in ieder geval een
zorg minder is, waardoor de cliënten de rust vinden om actief aan verbetering van hun situatie te
werken.
1.3. Vrijwilligers
In 2015 hebben we een vaste kern van vrijwilligers binnen de Stichting opgebouwd, om structuur en
professionaliteit binnen de Stichting te garanderen. Op deze vaste kern mogen wij in 2016 wederom
een beroep doen.
Daarnaast zal de Stichting ook een beroep gaan doen op de cliënten om, indien nodig, onze vaste
vrijwilligers te helpen met een aantal activiteiten. De Stichting heeft als doel om er voor te zorgen dat
bijna alle financiële middelen ten goede komen van de cliënten. Om die reden zullen wij in 2016 niet
werken met vrijwilligersvergoedingen. Wij vinden namelijk dat als er hulp wordt aangeboden op
vrijwillige basis, dat dit vanuit het hart gebeurt en niet omdat er een vergoeding tegenover staat.
Uiteraard worden gemaakte kosten ten behoeve van de Stichtingswerkzaamheden, indien nodig, wel
vergoed. Het Bestuur van de Stichting zal in 2016 uiteraard ook de vrijwilligers extra bedanken. De
manier waarop dit gebeurt, zal zo min mogelijk ten laste gaan van de financiële middelen binnen de
Stichting.
1.4. Naamsbekendheid
De Stichting zal ook in 2016 verder werken aan naamsbekendheid binnen Almere, zowel bij de
burgers, als bij scholen en bedrijven. Naamsbekendheid is nodig, om voldoende financiële middelen
te ontvangen om ons doel te bereiken. Middelen die we daarvoor gebruiken zijn de sociale media en
onze website.
1.5. Samenwerking
De Stichting zal in 2016 intensiever samenwerken met Stichting Financieel Gezondheid Centrum.
Voorbeelden zullen zijn: kledingbeurzen, gebruik collectieve ruimte tegen gereduceerd tarief,
budgetbeheer, eerstelijns huisraad, budget fysiotherapie voor cliënten. Daarnaast zal de Stichting, net
zoals in 2015, overschotten van gedoneerd voedsel, schenken aan de VLA.
2. Activiteiten
2.1. Voedselpakketten
Ook in 2016 zullen we trachten om iedere maand een voedselpakket uit te reiken aan onze cliënten.
We zullen alles op alles zetten om dit iedere maand voor elkaar te krijgen, echter aangezien wij als
Stichting geen subsidie ontvangen en afhankelijk zijn van particuliere donaties en bedrijven, kunnen
wij dit in 2016 niet volledig garanderen. Als Stichting zullen we alles op alles zetten, om er voor te
zorgen dat de cliënten krijgen wat ze nodig hebben. We voorzien een stijging van het aantal
aanvragen. Op dit moment zitten we op 74 voedselpakketten en het is lastig aan te geven hoe hoog
de stijging gaat worden. We voorzien ook dat een aantal cliënten gedurende het jaar geen gebruik
meer van een voedselpakket zullen maken. Ook dit is lastig aan te geven. In 2013 hebben we de
verplichte bijdrage van 1 euro per voedselpakket laten vervallen. In 2016 is voorzien, dat deze
bijdrage weer verplicht gaat worden, om minder afhankelijk van donaties te zijn.
2.2. Kledingbeurzen
De Stichting ontvangt veel donaties in de vorm van kleding. Om extra inkomsten ten behoeve van de
voedselpakketten te genereren is besloten om meerdere keren per jaar, een kledingbeurs te houden.
Omdat we te maken hebben met een groep burgers die weinig te besteden hebben, zullen de
vraagprijzen hierop afgestemd gaan worden, zodat men voor een klein bedrag kleding kan
aanschaffen. De opbrengst hiervan zal volledig ten goede komen van de voedselpakketten.
2.3. Rommelmarkten
De Stichting ontvangt veel donaties in de vorm van speelgoed en niet eerstelijns huisraad. Om extra
inkomsten te genereren voor de voedselpakketten is besloten om regelmatig, minimaal 1 keer per
maand, met de gedoneerde goederen op een rommelmarkt te gaan staan. Hiervoor is een vrijwilliger
aangetrokken die dit onderdeel coördineert. Deze opbrengst zal ook ten goede komen van de
voedselpakketten.

2.4. FARE Kids Sport & Activiteiten
In verband met de werkdrukte van de oprichtster van de Fare Kids, is deze in 2014 reeds weer
opgeheven.
Wij streven er naar zoveel mogelijk aanwijzingen te geven aan de gratis activiteiten in en om Almere.
2.5. Evenementen
In 2016 zullen er ook meerdere evenementen plaatsvinden, al dan niet in samenwerking met een
andere organisatie. Het Sinterklaasfeest speciaal voor de kinderen is een terugkerend jaarlijks
evenement. Ook rond Pasen zal er een evenementen, speciaal voor de kinderen georganiseerd gaan
worden. In 2016 zullen er meer evenementen georganiseerd gaan worden. De planning hiervoor
wordt ruim van te voren bekend gemaakt.
2.6. Veilingen
Om extra inkomsten te genereren voor de voedselpakketten, zal 3 a 4 keer per jaar een veiling via de
openbare Facebookpagina gehouden gaan worden. De te veilen producten zijn gedoneerd door
bedrijven of particulieren. De opbrengst van deze veilingen zullen openbaar gemaakt worden.
2.7. Kerst
Rond kerst 2016 zullen al onze cliënten wederom een extra pakket ontvangen. Dit pakket staat in het
teken van de kerstdagen om deze samen met het gezin te vieren. Onderdelen van het extra
kerstpakket zijn: benodigdheden voor een ontbijt, lunch, borrel en diner.
2.8. Facebook
In 2014 is getracht een forum in het leven te roepen, deze bleek zeer bewerkelijk en hier zijn we mee
gestaakt. We blijven in 2016 wederom door gaan het onze Facebook pagina's.
Net zoals in 2015 levert dit extra donaties op

